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■ z tosto .
Adam Nadasdv

Ni devas boni tre, amaraj, karaj, 
ĝisnune ruĝasangaj kunsortanoj, 
ni devas duri tre por superregi 
ŝvelmolajn ĉarmojn de la komfortamoj;

Adam Nadasdv
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ni devas duri tre

JJ

f

Szabo

1



g|ĴLA;LASTAJ dek jaroj de ilei 
la konferencaj dokumentoj

Marta Kovacs

SJ

«t

Dum la pasinta jardeko ILEI okupiĝis ĉefe pri la lerneja enkonduko de 
Esperanto. Du vojoj estis sekvitaj: renkontiĝoj kun instruaj kaj politi- 
kaj instancoj unuflanke, kaj aliflanke organizo de eksperimentoj en la 
lernejoj * La du programoj memkompreneble havas larĝan interrilaton 
unu kun la alia: la celo de la traktadoj kun la instancoj estis ebligi ekspe- 
rime ntan - aŭ hodiaŭ kelkloke jam regulan, laŭprograman - instruadon 
de Esperanto; kaj la eksperimentoj celis alvoki la atenton de la instancoj 
pruvante science la pedagogiaj n-didaktikaj n valorojn de Esperanto. Ĉi- 
foje ni okupiĝu pri la organiza laboro de ILEI, kiu precipe manifestiĝis 
dum la Konferencoj;

Koncerne la lokon de la konferencoj, ILEI havis la strategion kunveni 
ĉefe en landoj, kies lingvo ne estas instruata kiel fremda lingvo, plue 
viziti kiel eble plej da landoj por kontakti ĉie la instancojn.

Fine de Ia sepdekaj jaroj estis planite konferenci en norda parto de 
Afriko aŭ en Madagaskaro, sed ni atingis nur Malton, duonvoje inter la 
du kontinentoj . Kelkfoje proponigis havi la konferencon samlande kun 
LJK.

La ĉeftemon:d|la konferencoj sugestis aŭ la loko de la aranĝo, aŭ 
aliaj aktualajoj efcz<en 1979, la Internacia Jaro de la Infano. Krom la pli 
ĝeneralaj temoj kutime okazas grupokunvenoj, diskutoj en laborgru- 
poj. Bedaŭrindas, ke ties rezultoj nur partete estas utiligitaj kaj la la- 
boro ne dauras dumjare. Bonega iniciato estis en 1977, en Luksembur- 
gio la formado de 10 laborkomisionoj; estas inde rememori ilin:

1. ĝisdatigo de Ia instrumetodoj kaj lernolibroj - ankoraŭ dum la 14-a 
konferenco en Malto kunvenis studgrupo pri metodika kaj 
didaktika servo de ILEI, en 1983 same laboris grupo, sed mi konas 
neniun kompletan dokumenton atingeblan por ĉiuj membroj;

2. Reglamento pri organizado de ILEI-konferencoj kaj seminarioj;
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1. Scienca Esplor-Instituto, kiu organizus simpozion ĉ
2. Ekzamena Komitato - ni tuŝosankoraŭ tiun punkte
3. Redaktistaro de 1PR - same;
4. Int. Kolegaro por la ILS ~~ ni ankoraŭ mencios ĝin;
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7. Lernolibroj , instrufontoj;
8. Porinfana literaturo, ludoj, kantoj;
9. Koresponda servo interlerneja;

10. Kunlaborantaj institucioj pri kiuj mi parolos ankoraŭ.
Mi proponus kiel 1 Lan laborkomisionon por faka kunlaboro, l io 

estis jam traktita en 1981, sed estus bezonata iu ĉiam disponebla ĝene- 
rala skriba materialo.

Aparte allogaj estis dum kelkaj konferencoj (ete7La,JKIILa, XV-a) 
la prelegoj de Pedagogia Perfektiga Kurso. En 1976 estis lanĉita la plano 
por konstanta seminano en Massa.

La ekzamenregularo aperis en 1976, kiel krome ldono de IPR, gia 
modifo okazis en 1983. Laŭ tio IPE-n rajtas organizi sekcioj, kiuj havas 
pli ol 20 membrojn... Laŭ la protokolo de la estrarkunsidoep 1984»ILEI 
celas atingi agnoskon de sia IPE ĉe E-Akademio, kaj ankaŭ tion, ke la 
Akademio donu por ĝiaj diplomoj la validegan subskribon.

Post la eksperimentoj okazis Tendara Lernejo, en i977, estis decidite 
organizi samtempe kun la konferencoj Internacian Lernejon, kunlabore 
kun UEA. En Hungario ĝi certe okazis, aliloke ĝi ne estis protokolita, 
sed ĝi estas planata por la Jubilea Jaro. En 1984 naskiĝis fonduso por 
financi la Int. Lernejon.

La konferencojn ĝenerale partoprenis 50-60 personoj, el 12-14 land- 
oj . Estas tre malfacile diri, kiagrade la membraro estas reprezentata.

La membronombro cetere montras signifan malkreskon:
1976 : 1 173
19® : 968
1983: 649

En 1977 la membrokotizo estis 1,50 NLG t.e. 3 SEK, la abono por 
IPR 9 DEM 20 SEK. Ekde 1980 la abono de IPR estas aŭtomata 
membriĝo kaj inverse, por 10 NLG: en 1982 tio egalis 30 SEK. (Familia- 
noj ^ seblPR 4. pagas la duonon.) Ĝis 1980 proksimume la duono de la
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KONFERENCOJ DE ILEI
1976-1986
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1978 Go r izi a Fakaj vidpunktoj 60
XII-a ItaiO^

<

>•

14 G Urbestro
G Kabinetestro deprefektejo
G Vicestro de la Polico
G Karabinistestro
G Kulturaskabenode la komunumo
G Prezidanto de la ioka turismo
G Asesoroj pri instruado kaj kulturo 

resp. pri transporto kaj trafiko de la 
IIII? ■.regiopo'7"'7'7:'?;:;;;7

G Jurnalistino de ‘Piccolo"
|®|||A Urbesto’ '
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1979 Locar- lnfano kajlingvo 163 21 G7 tatkonsilisto, direktoro de edukde-
XIII-a no G partemento

Svisio G Urbestro
G vicurbestro
G Prezidantode la urba konsilantaro
A Direktoro de la porinstruista kantona 

lernejo
A Urbestro
A UEA

•l
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G Prezidantode Malta Respubliko
A Ministerio pri Edukado

e
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15 G Reprezentanto de la Ministerio pri 
Klerigo

G Vicprezidanto de la konsilataro de la 
. dep. Pest '

G Sekciestrino pri kulturaj aferoj de la 
Partio en dep.

G Sekretario de la Landa Ped. Sindikato 
G Urbestro
G Partia sekretario de Ia urbo
G Vicprezidanto de HEA
G Vicrektoro de la Universitato
G Reprezentanto de la urbestraro de 

1 Massa
G Reprezentanto de la provinca ad- 

ministraeio, Massa-Carrera
G ĝenerala sekretario de UEA
A Urbestro
A Sekretario de Landa Pedagogia Sin- 

dikato
**

1982 Seiano La emancipa prili- 87 
XVLa Italio cipo de Eo en la 

edukado, eblecoj 
kaj limoj

IO G Skabeno pri turismo de Vico Equense 
G Skabeno pri instruado
G Inspektoro de Min. pri instruado

ni rr uii

1983 Sintra La etnaj minorita’- 53 
xvn-a Portu-toj kaj Eo

galio

14 G Urbestro
G Reprezentanto de Turisma Entre 

preno
A UEA
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1984 S kofja Esperanto en la sis-102 li.. G Vicprezidanto de Ia Respublika Ko-
XVIII-a Loka temo defremd- mitato por Edukado, Klerigado kaj

Jugo- Sporto
slavio lingva instruado G Urbestro

A Ministerio pri Edukado

1985 Kungalv English Ves, .55. 10 G Rektorino de la Popolaltlernejo
G Deĵoranta lernejestro de la Komu- 

numo "■
A Urbestrino
A UEA

XIX-ai S ve d io Esperanto jes. 
Lingvoj kiel part- 

.. neroj
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Nekrologo

En 1933 li lernis Esperanton en Laborista Esperanto-Societo Ljubljana, 
kiun gvidis lia patro Peter Zlatnar, fervojisto kaj revoluciulo. Lian 
agadon interrompis Ia dua mondmilito en 1941 . Samkiel multaj jugosla- 
vaj esperantistoj ankaŭ Peter Zlatnar partoprenis en la naciliberiga 
batalo. Jam eri 1941 li devis vivi kaŝe. En 1942 li estis arestita kaj trans- 
portita en italan faŝistan koncentrejon. Post la kapitulaco de la faŝista 
Italio li fariĝis batalanto en la transmara brigado de Naciliberiga armeo 
de Jugoslavio ĝis la liberiĝo.

En ia jaro 1946 liestis unu el la kunfondintoj de Jugoslavia Esperanto- 
Federacio. Gia prezidanto li estis inter 1954 kaj 1960. De 1951 ĝis 1980 li 
estis prezidanto de Slovenia Esperanto-Ligo. En 1956 li fariĝis ĝia 
honora prezidanto.

Intertempe li estis ankaŭ direktoro de Instituto por Esperanto kaj 
kune kun prof. Rudolf Rakuŝa kaj loze Kozlevĉar starigis funda- 
menton por Ia instruado de Esperanto en lernejoj. Same li agadis en ler- 
neja kampo en Jugoslavia Esperanto-Ligo, ILEI kaj UEA.

Jam en 1952 Peter Zlatnar okupiĝis pri eldonado de libroj. Li estis 
redaktoro de du tre serĉataj libroj: ^ngotdt^ip Jka/ ĝiaj popoloj” kaj 
“Biografio de Josip Broz-Tito”. En 1957 li redaktis la libron: “Esper- 
anto kaj lerneEl la Slovena lingvo Ii tradukis “Morfologian atlason 
de homa dentaro". De 1955 ĝis 1963 li estis respondeca redaktoro de “La 
Suda Stelo7 Sennombraj estas liaj artikoloj en multaj revuoj. Liaj pre- 
legoj dum kongresoj kaj konferencoj donis krom fakaj ankaŭ konkre- 
tajn proponojn.

Kvankam U estis tre okupita kielstpmatoloĝo kaj esperantisto, li ĉiam 
trovis tempon ankaŭ por kantistoj kaj fervojistoj.

&
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Lia plej ŝatata kaj plej signifa agado estis: Esperanto en lernejon. La 
simpla konstato, ke la malfido, malamo kaj milito naskiĝas en homaj 
kapoj, ankaŭ lin konsciigis, ke oni devas ebligi al la junularo edukadon 
por la paco kaj interkompreniĝo interia popoloj. En tiu sfero la interna- 
cia lingvo havas sian neanstataŭigeblan rolon, ĉar ĝi ja signifas laŭvorte 
“internaciismon en la praktiko*’. Ekde Ia fondiĝo de Esperanto-Insti - 
tuto de Slovenio li laboris pacience por edukado de instruistoj en Slove- 
nio kaj en interŝtataj konferencoj pri instruado de Esperanto en lernejoj 
de kvin landoj. Same li zorgis pri organizado de praktikaj aktivadoj por 
junularo (festivaloj junpioniraj, UNESCO-Le rne joj). Li organizis post- 
diploman studadon por instruistoj de Esperanto en Pedagogia Akade- 
mio Ljubljana. La 22-an de novembro 1986 finis studojn la unua genera- 
cio de Esperanto-instruistoj en Jugoslavio.*

A hko r aŭ dum 1 a las t aj t agoj, k un la a n t a ŭse n to de adiaŭo, li finskribis 
raporton pri interŝta taj konferencoj pri la instruado de Esperanto enler- 
nejoj, do pri la laboro de dek jaroj. Estas vere, ke ne ĉiuj instruistoj kaj 
lernantoj ekaktivis en la movado, sed ĉiuj ekkonis, ke la paco kaj 
interkompreniĝo inter la popoloj eblas kaj necesas - hodiaŭ eĉ pli ol hie- 
raŭ. Al tia ekkono estas la kontribuo de Peter Zlatnar valorega kaj 
netaksebla.

Inter esperantistoj estas tre malmultaj filozofoj, kiuj scius kaj scipo- 
vus tiel komplete bazigi la movadon por Esperanto interne de la klopo- 
doj por memadministrado kaj Ia nealianciteco. Dek/arac/o pn la pro- 
blemo de la lingvoj, kiun li proponis en 1973, estas unu el liaj plej signi- 
foplenaj postlasaĵoj. Li proponis, ke en la internacia kunlaboro ĉiu rezi- 
gnu je altrudo de sia lingvo kaj uzu la duan - internacian lingvon Esper- 
anto por respekto kaj egalrajtigo de kunparolanto.

Peter ZlATOAR faris dum sia riĉa vivo multajn signifajn laborojn kiel 
stomatologo kaj esperantisto kaj kiel batalanto por Ia homa interkoni- 
preniĝo, egalrajteco kaj por Ia pli bona mondo. Per sia senlaca laboro 
por kaj per Esperanto ĝis la lastaj tagoj Ii donis al la tuta esperantista 
movado netakseblan kontribuon, tre valoran Jtaj por Jugoslavio kaj por

&



liaj kunlaborantoj, ke ili persiste daŭrigos nian komunan laboron.

Je la nomo de liaj kunlaborantoj kaj geamikoj: MiraLipiĉar

* Kp. lianAperintan en IPR 1987/1: 24-28.

e

Efi
I
I

. V'
.. s • . -J.

4

*

*

*

EfiKiel estas legeble sur la kovrilo, ĉi tiu numero de IPR estas 

duobla. Tio signifas, ke autune ne aperos la tria numero. 

Anstataŭ sĝi apejps la Jubilea Jarlibro de ILEI, kiun la 
. partoprenintoj al ia 21-a Kongreso ricevos senpage, la 

membroj de ILEI kontraŭ 10 Svedaj Kronoj, kaj la ne- 

membroj kontraŭ 15 SK. El tiu ĉi numero, pro ĝia granda 

amplekso, ni forlasis la daŭrigon de “Prolegomeno”,
.•■r



K* • S.*’” 
ii’.*

5*' *

£t"

&:

ff': 
g%; 

\j« ■

N*I

Si: 
■fv
P

> Lingvopolitiko
TEZOJ PRI LA LINGVA PROBLEMO
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Lernejpolitiko

NIGRA TABULO

> Sandor ARVAV
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el 15 landoj, de mitoj da mezlernejanoj. La unuan lokon atingis 
Hongkpngo^da.l^tpfl^fennas: 13. Hungario, 14, Usono, 15. Tajlando. 
Alia esploro de UNO celis ekscii tion, kiagrade konas junuloj la kultu- 
ron, historion de aliaj landoj. La plej grandaj breĉoj konstateblis ĉe uso- 
naj lernantoj. Laŭ sciigo el New York, 20% de la lernejanoj ne kapablas 
montri la lokon de sia patrio sur mondmapo.

La efikeco de instruado en Usono iĝas ĉiam pli politika demando: 
demokratojkaj respublikanoj same urĝas la enkondukon de novaj 
sciencoj en la instruan planon kaj plilongigon de la lernojaro. ( Aktuale 
Usono oferas la,ptej longan libe rtempo n al lernantojĉar pro la 180-taga 
lernojaro la klasĉambroj vakas preskaŭ dum duonjaro. Kompare, la ins- 
truj aro en Japanio daŭras 243 tagojn, en FRG 210-220, en Sovetio 211, 
en Britio 195, en Francio 185, en Hungario, depende de la lernejo, 180- 
190 tagojn.)

Fakuloj atentigas pri tio, ke meza usona lernanto spektas televidon 
dum 15 000 horoj jare: tiu tempo superas je 2000 horoj la tempon pasigi- 
tan en lernejoj. En Usono ege mankas fakinstruistoj; pedagogoj nek 
morale nek materiale estas sufiĉe respektataj. (En Japanio la socia res- 
pekto de instruistoj egalas tiun de inĝenieroj, kaj ilia salajro 2,4-foje 
superas la tutsocian mezon. La prestiĝo de usonaj pedagogoj multe pli 
malaltas, ilia pago nur 1,7-foje superas la mezon. En Hungario la meza 
salajro de pedagogoj - 5 250 forintoj ~ eĉ ne atingas Ia tutlandan mezan 
pagon. Jus digpmiĝintaj instruistoj en nia lando prilaboras meze nur 
3 700 forintojn.)

Tr£ &
<a*f.

La japana modelo

La analizo de U. S. News and WorldReport aludas ankaŭ tion, ke eston- 
taj pedagogoj en Usono pleje studas la teorion de instruado, 
neglektante la fakajn sciojn mem, kiuj estas la centro de universitataj 
studoj en Eŭropo aŭ Japanio. Usonanoj envias ankaŭ la centrigitecon 
de la publika klerigado en eŭropaj lando j, ĉar tiel povas validi unueca
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certaj lernejoj luigis instrumentojn al oficejoj kaj magazenoj, aliaj eĉ 
transformis klasĉambrojn je hoteloj.

La primara problemo de la reformo estas, ĉu sufiĉos fakinstruistoj ~ 
tial atendeblas plivastigo de la faklerneja reto en la venontaj jardekoj. 
Jam nun tre popularas la t.n. “TV-Universitato”, kiu instruas pli ol 200 
studobjektojn, inter ili maŝinindustrion, pedagogion kaj juron. De 1979 
la semajne 20-studhoran "universitaton” finis per sukcesa ekzameno 1,5 
milionoj da homoj.

I'
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Analfabetoj en Francio?

Kvankam informatiko grave rolas en la franca ekonomio, lernejoj 
luktas ofte kun bazaj problemoj. Laŭ “Paris MteffM (1986, 38): "Dum 
12 milionoj da geknaboj amasiĝas, kune kun 600 OOO instruistoj, en 79

Brikejoj, ni devas sperti, ke la entrepreno nomata "franca publika

I
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klerigado" posedas la nekontestigeblan rekordon de netaŭgeco, ĉar ĝi 
produktas seriojn da stultuloj kaj inundon da analfabetoj. Laŭ esploro 
20% de la sesaklasanoj, 12% de la triaklasanoj ne scipovas skribi." (En 
Francio la bazaj, resp. mezaj klasoj numeriĝas post “prepara kurso”, 
komence de K). Temas do pri 11~, resp 14-jarluloj. La red.)

Laŭ artikolo, aperinta en “M<igwirors2a^”( 1987,9)
Cu la priskribi t aĵoj samas kun viaj spertoj kaj opinioj? Skribu ankaŭ vi sur la “Nigra 
Tabum-?;-7?^:“
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kaj lerta rezulto. Se unu rolulo aldonas iun neatenditan detalon, la alia 
devas tion kompreni kaj decidi kiel reagi al ĝi - ĝuste kiel en natura kon- 
versaciado.

Okazis, parenteze, ke mi prezentis rakonton al studento kaj petis tiun 
rediri ĝin propravorte, kaj tiu aldonis tute novan frazon, vere spritan: 
Mi profitis de tto, kaj ĉiam estonte prezentas la rakonton kun la aldona 
lertaĵo (ekz. la linio “Sinjoro, ĉi tioestas teatro, ne litĉambro” en “En la 
teatro”, Juna amiko 1981/1, p. 6).

Se la grupo estas eta, la du roluloj povas aktori la tutan dialogon ĝis la 
fino kaj poste du aliaj, poste du aliaj ĝisĉiu ricevis vicon. Ene de la skeĉo 
unu baza sceno estas ripetita kvarfoje kun nur etaj modifoj Se la samaj 
roluloj rekreas la tuton, vi rimarkos, ke en la unua sceno la dialogo estas 
minimuma, kaj bezonas iom da helpado. La duan fojon, aldoniĝos iom 
da frazoj, enestos pli da adjektivoj, instruista interveno ne bezonatos 
tiom; la trian fojon eble vi surpriziĝos pro iu konstruita vorto, kies ele- 
mentojn vi instruis iam, sed kies kompletan formon vi neniam instruis. 
La lastan fojon, vi eble konstatos aŭdacan lingvan konstruon, kunne- 
instruitaj vortoj aŭ strukturoj, kaptitan aŭ konstruitan el iu antaŭa ne- 
formala lingva situacio, kaj tamen adaptitan al la nuna bezono. Pro la 
scena ripeto, la lernantoj emas progresive iĝi pli kuraĝaj en la lingvo- 
uzo, ĉar ili mem ne volos nur tede ripeti la samajn kliŝajn frazojn. Ripe- 
tado farita nur pro pedagogiaj kialoj povas iĝi teda; sed ĉi tie la rakonto 
donas artan kialon al ĝi.

Se la grupo estas pli granda, la roluloj povas esti ŝanĝataj post ĉiu 
alveno de la virino al Ia giĉeto, tiel ke ĉiu estos pli rapide paroligita. Tiu- 
kaze, vi rikoltos pli da vario en Ia dialogado, sed ĉiu unuopa lernanto 
havos malpli da okazo bonigi sian lingvo-uzon pro la ripetado.

&

a 4.4. Kion fari pri embarasaj paŭzoj: Malpli forta aŭ timema lernanto 
eble subite paneos meze-skeĉe, aŭ ellasos ion esencan. Kion fari? Oni 
povas skribi kelkajn ŝlosilajn vortojn anticipe sur tabulo, kaj okaze de 
paneo sufiĉas sen-vorte fi ngro-montri taŭgan vorton por memorigi la 
lernanton. Eblas desegni bildon anticipe, el kiupezonata ideo estas indi-
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kebla - ĉar pli ofte la stumblo okazos ne promanko de vorto, sed pro ne- 
me moro pri la venonta ago en la rakonto. Nia celo estas stimuli k on ve r- 
sacion, ne krei perfektajn memorojn pri rakontoj. Indiko al vorto, 
bildo, aŭ trafa mimado de iu ago povos pluparoligi mutan studenton. 
Ekzemple, se la biletisto forgesas proponi al la virino bileton, kaj se la 
instruisto jam dum la enkonduka rakontado/komuna legado ligis iun 
mim-geston (prenado de bileto el iu alta breto) kun la vortoj “ vendi al vi 
bileton.eble sufiĉos ripeti tiun geston por cani la tutan tiurilatan fra- 
zon, kaj la prezentaĵo pluiras sen vorta interveno de la instruisto. Uzu 
prefere tiuj n taktikoj n ol paroli naci- ling ve.

rii

a 4.5. Korektado de eraroj: Eterna demando estas la grado ĝis kiu oni 
korektu misajn eldirojn. Tio aktualas nunkaze, ĉar kvankam la instru- 
isto aŭ la teksto donis modelon, la studentoj tapiŝu faros erarojn dum la 
rediro. Ju pli inventemaj, des pli da erar-risko. Ni ne volas ignori tiujn 
erarojn, ĉar la pli kleraj studentoj ke iu formo estas erara, kaj sci- 
volos, kial la instruisto permesas tion. Aliflanke, ni ne volas tro ofte 
bremsi la penso-fluon de la aktoroj, kiuj ja estis ĵetitaj en iom nervozi- 
gan situacion, almenaŭ se la klaso de regule uzas rol-ludajn teknikojn. 
Interrompado detruas la senton, ke Ia studentoj prezentas spektaklon. 
Ideale, la instruisto havas komputilecan memoron, notas ĉiujn erarojn 
kaj en la fino ilin traktas. Sed la instruisto plejofte ne havas tempon 
skribe noti erarojn, ĉar tiu estas samtempe la ensceniga direktoro. 
Memori ĉiun eraron enkape malfacilas. Belan kompromison proponas 
la ripeta strukturo de Ia skeĉo. Ciufoje, kiam la virino forlasas la giĉeton 
prezentiĝasnaturupaŭz^eblo. Tiam la instruisto povas interveni sen hal- 
tigi la fluon, sen ĝeni artisme, por laŭdi la aktorojn kaj aldoni kelkajn 
lingvajn atentigajn Tio portas la avantaĝon, ke la rimarkigo sekvas tre 
baldaŭ ppst Ia eraro* kaj krome, la aktoro tuj faronta la sekvan preskaŭ 
saman scenon povos ekuzi la korektan formon, kaj tiel ĝin tuj internigi.

♦
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ĈU BELARTA VERKO APARTENAS AL INSTRUHELPILOJ?

Tili Dahlenburg
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b. vole aŭ nevole transiri en la staton, esprimatan de la radiko.
Pro tio ĉiuj kvar variantoj en la esperanta versio estas - laŭ mia opinio 

- konformaj al la originalo, kvankam laŭ indiko de la kvarvoluma aka- 
demia vortaro de Ia rasa lingvo (1957) Ia esprimo “beleet”en la versaĵo 
de Lermontov havas la unuan signifon (?= distingiĝi per sia blanka J 
koloro; esti videbla- pri io blanka-). Aparte menciinda estas la traduko 
de Berin per la vortoj “blanke helas”, ĉar ĉi tie la forto de la blanka ■; 
koloro estas emfazata, dum en la aliaj tri tradukoj la atento de la leganto 1 
estas direktata al la procezo. tji

Kion donas al niaj Esperanto-kursoj (por progresintoj kompreneble) | 
tiaj komparoj? . j|J

Kiel vi povis konstati, per komparo de divercaj tradukoj oni estas | 
devigata pli serioze okupiĝi pri la sencoenhavo, pli prudente, pli singar- 
deme elekti en la praktika lingvouzo la radikojn. Tiaj komparoj plialti- | 
gas la sintenon rilate poeziaĵon kaj limigas la nombron, la kvanton de gj 
esperantistoj, kiuj trofrue “verkas” versaĵojn. Venas en mian memoron || 
vortoj de William Auld el la libro “Pri lingvo kaj aliaj artoj”: |||

“Eble la plej malnova ŝerco en nia movado koncernas tiun esperant- | 
iston, kiu, renkontiĝinte kun konato kaj sciiginte, ke li komencis :g[ 
lerni Esperanton , diris al li: Do vi lernas Esperanton jam dum unu se- t 
majno? Bonvolu do montri al mj la poemojn, kiujn vi verkis!” |

La plej grava rezulto de tiaj komparoj estas tutcerte pli realista pri- 
juĝo de la fenomeno “lingvo” ĝenerale kaj de la fenomeno “Esperanto” J 
aparte: Vortoj kaj formoj estas por ni krudmaterialo, el kiu ni povas J 
konstrui la percepteblan ujon de niaj pensoj; do - la kvalito, Ia taŭgeco, J 
la konformeco de la lingva konstruaĵo dependas unuavice de la sprito, | 
de la genio de Ia verkanto, en nia kazo - de la tradukanta poeto. ĵj

Enkadre de la instruado de Esperanto ni posedas la kvazaŭ unikan gj 
eblecon, konatigi la ldiantojn iinklurive nin mem!) kun originalaj | 

verkoj, ĉar per Esperanto-traduko la etnolingva sencenhavo povas esti J 
multe pli bone konservata ol per traduko en alian etnan lingvon, kie la | 
esprimkutimoj nature limigas la konformecon al la originalo. S•i
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$ Tre interesan metodon prilaboris kolego Roger Yafil (adreso: 15, 
rue de la Parois, F-78400 CHATOU). Li serĉas diverslingvajn gekol- 
gojn-kunlaborantojn. Bonvolu kontakti lin!
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LA DLT-PROJEKTO
AŬ KIAM MESINA TRADUKADO HELPAS 

ESPERANTON ANSTATAŬ KONKURENCI ĜIN

Bernard-Regis Larue & Emile van D amme

e 
J.



k

PROPONO 
PRI 

‘REGULARO POR UNUECA EKZAMEN-SISTEMO” 

Diskutenda dum la 21~a Kongreso

. *■

Artikolo 2
Oradoj de diplomoj

Ĝis kiam la instruado de la Internacia Lingvo ne estas ŝtate oficialigita, 
ene de la Internacia Esperanto-Movado oni povas akiri la sekvajn 
diplomojn:
(A) «bazgrada»: pruvanta la kapablon uzi parole kaj skribe la Inter- 

n aci an Lingvon en la plej oftajĉiutagaj situacioj;
(B) «mezgrada»: pruvanta la perfektan konon de la lingvo, de la his- 

torio, celo kaj agado de la Movado;
(C) «faka»: pruvanta la kapablon solvi iun specialan fakan taskon 

pere de la Internacia Lingvo, laŭ la fakoj:

'«B.
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1.

2.

3.

c

Artikolo 4
Ekzamenaj komisionoj

La diplomoj A, B, kaj C estas akireblaj dum samgradaj ekzamenoj 
antaŭ Ia ofciale kornumita Ekzamena Komisiono (EK].
En ĉiu lando la landa Esperanto-Asocio kaj la landa ILEI-organizo 

interkonsente elektu 10 ĝis 20-membran Konstantan Ekzamenan 
Komitaton [KEK];
Kiel membroj de KEK povas esti elektitaj ĉefe pedagogoj aŭ aliaj 
personoj, kiuj diplomiĝis en universitato aŭ samranga altlernejo 
kaj/aŭ C-diplomiĝis; krome membroj de la Akademio de Esperanto 
aŭ konataj Esperantaj verkistoj.
Por ĉiu aparta ekzameno estu starigita EK, kies formigon prizorgas 
la Prezidanto de KEK.

. *
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6.

7.

1.

(a) La EK por A- kaj B-ekzamenoj konsistas el 3 membroj.
(b) En la EK de A-ekzamehp almenaŭ du membroj devas esti 
membroj de KEK. La tria, laŭeble, estu iu funkciulo de loka 
Esperanto-organizajo aŭ la kursgvidanto, se la ekzamenotoj 
estis kursanoj de la sama kurso.
(c) Membro de B-ekzamena E K povas esti nur membro de

(d) La EK de C-ekzameno devas konsisti el almenaŭ 4 mem- 
broj, ĉiuj KEK-anoj, el kiuj du rajtas ekzameni po du studob- 
jektojn, kaj unu■ — krom la parola objekto— povas kvalifiki la 
faklaboraĵon.

A ’

Ciu Ekzamena Komitato havas Prezidanton. Antaŭ la ekzameno Ia 
membroj interkonsentas pri la objekto aŭ objektoj, kiujn ekza- 
menos la komisionanoj.

Pri ĉiu ekzameno devas esti farata Ekzamenu Protokolo laŭ difinita
I . f • • f. •*.. _ •

formularo, subskribita de ĉiu ekzamenisto; La indikoj de Ekza- 
mena Protokolo, Registro kaj Diplomo devas koincidi (Arti- 
kolo 11).

Indekso — En tiuj landoj, kie ekzistas oficiale akceptitaj Indeksoj, 
la ekzamenoj el opaj objekoj de C-ekzameno estas fareblaj 
aparte, laŭ universtitata ekzamena sistemo (kolokvo). En tiu 
kazo, la sukcese plenunjitajn e kzamenoj n demonstros la 
Indekso, laŭ kiu poste estos enregistrita Ia rezulto kaj eldonita la 
diplomo.

Artikolo 5
Loko, Tempo, Financo

• ISS .. * ••

La lokon kaj tempon de ekzamenoj fiksas ĉiam la Prezidanto de

La ekzamenaj kotizoj kaj la honori aro de ekzamenintoj estas 
aparte fikseblaj de landaj KEK.

fe:..
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■ FAKO KOMUNAJ STUDOBJEKTOJ FAKAJ STUDOBJEKTOJ

.. ..V . Interlingvistiko Historiode la 
E-literaturo

Instruista + Pedagogio
Didaktiko
Instrumetoda praktiko

Arttradukista + "■".■■'T' Literatura analizo
Stilistiko, Retoriko
Teorio k praktiko de tradukado

Faktradukisto +

* ♦ ♦ ♦ rf ♦ ♦ ♦

Fakaj scioj (terminologio)
Stilistiko, Dialektologio
Teorio k praktiko de tradukado

Fremdulgvidanto 0 Interpretado
Historio kaj Geografio
Arto kaj Arthistorio
Praktiko ddfremdulgvidado

Komerc-
korespondanto

+ Politikekonomio
Komercaj scioj
Geografio
Koresponda praktiko

Artikolo 8
Formo de Ekzamenoj

1. Ĉiu ekzameno konsistas el du partoj: parola kaj skriba.
2. A-ekzameno, skriba parto

La kandidato devas traduku el sia gepatra lingvo Esperanten 5 
kompleksajn frazojn, entenantajn diversajn gramatikajn;
skribi memstaran konceptajn laŭ libera temo, elektita de EK. 
(Tempodaŭro 1 horo)

parola parto
La kandidato devas laŭtlegi kompaktan tekston, konsistantan el 8- 
10 frazoj, traduki la tekston gepatro!ingven;
analizi ĝin gepa t roli n g ve morfo logie k aj respon di alla gramatikaj 
demandoj de la ekzamenanto;

I

I
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3. Ciii kandidato ricevas en:
A-ekzameno 3 notojn (skribo, gramatiko, parolkapablo); 
B-ekzameno 4 notojn (skribo, gramatiko, historio de Ia movado, 
movado-praktiko);
C-ekzameno 6 notojn (faklaborajo, studobjektoj kaj praktiko laŭ 
Art. 7/c).

4. (a) Kandidato por A- kaj B-diplpmo, kiu ricevas noton “Nebona”
en iu ajn studobjekto, malsukcesas la tutan ekzamenon.

(b) Kandidato por C-dipIomo, kiu ricevas noton “Nebona” nur en 
unu studobjekto, rajtas ripeti la ekzamenon nur en tiu stud- 
dbjfekto.

Se li ricevas du notojn “Nebona”, li malsukcesas kaj devas ripeti la 
tutan ekzamenon.

5. La fina rezulto de ekzamenoj povas esti “Nesukcesa”, “Sukcesa”, 
“Bona”, “Tre Bona”, “Eminenta’’, “Eminenta kun Laŭdo”. 
“Nesukcesa” - se la kandidato; rice vas en A- kaj B-ekzameno unu, 
en C-ekzameno du notojn “Nebona”;
“Sukcesa” - se en B-ekzameno nur 1 noto estas “Tre Bona” aŭ ĉiuj 
nur “Bona”; aŭ se en C-ekzameno nur 1 noto estas “Tre Bona” aŭ 
ĉiuj nur “Bpna”; aŭ se li devis ripeti ekzamenon en iu studobjekto; 
“Bona” - se en A-ekzameno 3 notoj estas “Bona”;

- se en B-ekzameno 2 notoj estas “Tre Bona” kaj du 
“Bona”;

- se en C-ekzameno2 aŭ 3 estas “Tre Bona” kaj 3 aŭ 4 
. “Bona”;

“Tre Bona” ~ se en A-ekzameno 2 notoj estas “Tre Bona” kaj 
1 “Bona”; ■■ y

- se en B-ekzameno 3 notoj estas “Tre Bona” kaj 
1 “Bona”; ?

- se en C-ekzameno 5 aŭ 4 notoj estas “Tre Bona” kaj 
1 aŭ 2 “Bona”;
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vendoj de la Eŭropa Komunumaro kaj de la nederlanda registaro, e lla- 
boris originalan sistemon kiu reprezentas gravan paŝon antaŭen.

La ideo estas jena: Se oni tradukas iun ajn tekston ne plu en la ok 
aliajn, sed nur en unu, ni bezonos ok dulingvajn leksikonojn. Tiun unu 
lingvon ni nomos la pont-lingvo. Poste ni de vas retraduki el tiu pont-lin- 
gvo en la ok aliajn lingvojn kaj do ni denove bezonos ok dulingvajn 
leksikonojn. Ĉar tamen la font-lingvo kaj la cel-lingvo ĉiufoje varias, ni 
bezonos entute 9 dulingvajn leksikonojn “font- al pont-lingvo” kaj 9 

do bezonos 18 leksikonoj n anstataŭ 72. Ni

hti

■u

“pont- al cel-lingvo”. Sume ni 
ekhavas jenan skemon t
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Restis la problemo de la elekto de la pont-lingvo.
Por maksimume plifaciligi kaj simpligi la laboron de la komputilo kaj 

ne superŝarĝi ties memoron, la pont-lingvo devas esti:
- sendubsenca, por Ia aŭtomateco de la dua traduko;
- kompakta, por redukti la kostojn kiel eble plej multe dum transpor- 

tado kaj stokado *
- inspektebla.por testi, kontroli, kompletigi, plibonigi, korekti ktp.

Vi divenas kiu estas tiu lingvo!'jSjfektive, la firmao BSO elektis Esper- 
anton kiel pont-lingvon kaj nomis la sistemon DLT (Distnbuted Lan- 
guage Translation; Distribua Lii^ŭTradukado). Alia avantaĝo delin- 
gvo kiel Esperanto estas, ke ĉiu vorto havas jam sian gramatikan 
markon, kio gravas por la komputila analizo. En franca frazo, ekzem- 
ple, la vorton “fort” povas esti adjetivo aŭ adverbo. Kp, “//esf/orr”kaj 

■u
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“/7 crie fort”. En ambaŭ kazoj oni devas diri al la komputilo ĉu “fort” 
estas adverbo aŭ adjektivo. Tiaj precizigoj neniam necesas en Esper- 
anto.

Krome, Esperanto prezentas alian avantaĝon kompare al etnaj lingv- 
oj. Por skribi la literojn de la vortoj kaj la ciferojn, la komputilo uzas la 
1- kaj O-bitojn. Kutime ĉiu interpunkciajo kaj litero ricevas propran 
kodon, de 1 ĝis 16 bitoj laŭ ofteco. En la kazo de Esperanto, ne la literoj, 
sed la radikoj, afiksoj kaj finaĵoj ricevas propran kodon. Tio ebligas 
aldonan ŝparon ĝis pli ol la duono de la bitoj kaj plirapidigas kaj faciligas 
la tradukon.

Tamen, oni devis modifi nian “sanktan” lingvon, ĉefe ĉar ĝi ne estas 
sendubsenca por maŝino. Ekzemple, “gravedaj virinoj kaj infanoj” 
estas sendubsenca por normala homo, ne por maŝino, kiu ne scias sufiĉe 
pri la mondo... aŭ ne sufiĉe rapide (problemo de trarigardo de informa- 
rego).

Jen kelkaj devioj far DLT el la “komuna” Esperanto.
1. En la frazo “La flughaveno posedas ok elektrajn pasaĝerojn trans- 
portantajn veturilojn”, maŝino povas kompreni ke temas pri elektraj 
pasaĝeroj anstataŭ elektraj veturiloj. DLT enkondukas ĉikaze la “fan- 
toman” artikolon LE kiel “maldekstran krampon” por indiki la komu- 
necon de substantiva esprimo kaj skribos do: “ok elektrajn LE pasaĝe- 
rojn transportantajn veturilojn”. Alia ebleco estas skribi “...pasaĝe- 
roj n-tranportantaj n...”, kio ankaŭ povas esti uzata en DLT.
2. La frazo “La plej bona estas tiu ĉi ŝraŭbilo” estas dusenca. Ĝi povas 
signifi a) la plej bona ilo estas tiu ĉi ŝraŭbilo” aŭ b) tiu ĉi ŝraŭbilo estas la 
plej bona (el aliaj)”. En a) iu vorto estas subkomprenata kaj DLT 
enkondukas la artikolon LO por tion signi. Signifo a): “LO plej bona 
estas...” Ankaŭ ekz. “LO unua kion ni povas fari...” Tiel la maŝino ne 
vane serĉos la substantivon al kiu rilatus “unua”.
3. Ĉar ofte uzata, la baza numeralo “unu” ankaŭ ricevas la akuzativon. 
Ekz.: “La komisiono ricevis nur unuN proponon”.
4. Uzo de novaj pronomoj por indiki la sekson de tiu(j) al kiu(j) ili rila- 
tas.
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11. Prepozicioj kiei ‘‘en, inter, antaŭ, post,...” povas esti tempaj aŭ 
lokaj. Por pli klare precizigi, DLT aldonas al la prepozicio, “ie” se ĝi 
estas loka kaj „iam” se ĝi estas tempa. Ekz.: “le-inter la ekspozicio kaj la 
kunveno” (loka) sed “iam-inter Ia ekspozicio kaj la kunveno” (tempa). 
Same “ie-antaŭ” kaj “iam-antaŭ”, ‘iau la prezidanto” sed “ie-laŭ la 
rivero”.
12. “La demando kiu venos” estas dubsenca frazosegmento. Cu venos 
la demando aŭ ĉu estas demando pri kiu venos? La tabelvortoj deman- 
daj/rilataj (Ki-vortoj) ricevas DO se ili estas demandaj: ”La demando 
kiu-DO venos” (oni demandas: “Kiu venos?”)
13. Revene al la “gravedaj virinoj kaj infanoj”, kio estas traduko de la 
angla “pregnant women andc/?/7dre/f ’kaj kio erare tradukiĝus pe^ 
putile en la francan jene “des femmes et•ifes enfants enceintes”, ni men- 
ciu, ke DLT povas uzi duoblan intervorta!! spacon. Tiamaniere la 
maŝino rekonas facile la agadkampon de vortoj. La enkodigo estos do 
“gravedaj virinoj kaj infanoj” (dŭpbla spaco substrekita).

Jen do mallonga elekto el precizigoj itiuj devas plifaciligi la laboron de 
la maŝino. Aparte alloga flanko de tiuj devioj estas, ke ili tamen restas 
normale elparoleblaj, kvankam la pont-lingvo neniam alcelas interho- 
man buŝan komunikadon.

Eventualaj aliaj devioj certe necesos dum la elprovado de la sistemo.

aj

Por ĉiaj kromaj informoj orii konsultu i. a.
- Witkam, A. P. M (1983): Distributed Language Translation. Feasibi iity study of a mui t-

* * ? "• V • • • I . s

ilingual faciiity for videotex information networks. Utrecht, BSO (Buro voor Systee- 
montwikkeling).

- Schubert, Klaus (1986); Syntactic Tree structure* fa DLT. BSO, Utrecht.
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Jordan (Usono), Vena Payne (Aŭstralio) kaj Fabrizio Pennac- 
CHIETTI (Italio). Kontaktadreso: S-ino Ca thy Schulze, 410 Darrell 
Road, Hilssborough, CA 94010.

fo
%

Vjetnamio — La 17an de februaro 1984 la scienca vicdirektoro de la 
Universitato Cantho’ subskribis “Planon pri scienca kaj teknika agado 
de la Fakultato pri Fremdaj Lingvoj, rilate la j a rce n t an j u b ileon de 
Esperanto”. De tiam ĝis nun konsekvence D-ro Le Phuo’NG Nam 
malfermis multajn oficialajn kursojn pri Esperanto por 20 fremdling- 
vaj instruistoj, kaj por pli ol 40Q gestudentoj pri agrikulturo, pedago- 
gio, medicino, kaj aliajn pri turismo, radiodissendoj, ĵurnaloj, ktp. 
Sub lia gvidado la esperantista grupo de tiu universitato kompiladis 
jenajn materialojn: Esperanto-Vjetnama vortareto kun ĉirkaŭ 6000 
vortoj, Lernolibro pri la internacia lingvo Esperanto, Interparolo 
Vjetnama-Esperanta, Legolibro pri Esperanto.

Krome, la Esperantista Scienca kaj Teknika Grupo de la Universi- 
tato Can t ho’ ankaŭ instruis tradukadon el Esperanto Vjetname n kaj 
inverse. La diplomitoj estis tre entuziasmaj post ekzameno de la kur- 
sofino. Nuntempe ili petas multajn esperantaĵojn, E-revuoj n, E-, 
librojn, vortarojn ktp. Oni povas interŝanĝi, sendante al la sekva 
adreso, certe ricevonte respondon: Ba Ducrng Thi Hue, Truo’ng Cuo 
Dang Su’ Cŭp Tho’, Hau Giang, Vjetnamio.

Statistikoj pri elementaj kaj mezgradaj lernejoj

Sajnas, ke estis miskompreno en pluraj landoj. La enketilo ne estu 
resendota rekte al la ILELkomisiitp pn statistikoj (G. Pirlot), sed 
unue al la landa ILEI-sekciestroaŭ al la landa komisiito, kiu arigu la 
informojn kaj sciigu ilin grupe al sinjoro Pirlot. Nepre ni klopodu 
agadi racie, laŭplane, sed ne dise, kiel tio tro ofte okazas. Ankaŭ en 
landoj, kie ne estas strukturita ILELsekcio, endus havi seriozan 
homon, kiu pretus prizorgi statistikojn. Bonvolemuloj turnu sin al la 
vic-prezidanto de ILEI, s-ro E. SYMOENS.



Kial ludigi la lernantojn?

Ĉar la ludo stimulas: ĝi, kreante interesan formon de necerteco, 
okazigas sanan konkurson inter la partoprenantoj. Eĉ malfortuloj pri 
lingvoj trovos iun intereson en tio/

Ĉar la ludo faciliĝas la /nZtTZromnzzzAadon inter la partoprenantoj. 
Ĉiuj devas aŭskulti unu la alian, kompari siajn rezultojn kun tiuj de la 
aliaj. La ludo povas helpi ankaŭ al la komuna diskuto de taktiko kaj 
strategio.

Ĉar la ludo helpas al sociigo de la grupo, okazas interŝanĝoj, reci- 
proka helpado pri la eventualaj problemoj, okazigitaj de la ludo.

Ĉar, psikologie, ludi estas profunda tendenco en la homa spirito. 
Ludi rekreas almenaŭ dum kelkaj minutoj — la revon, kaj oftege la 
homo ŝatas vivi en alia kadro ol sia kutima. Ludi estas alispeca streĉo 
ol la kutime okazantaj. %
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kiu estas la murdinto, kie li agis kaj per kio. Ĉiu ludanto ricevas kar- 
tojn kaj devas montri al sia najbaro unu karton rilatan al lia sugesto. 
Unu el la kunludantoj konas la respondon kaj ne kunludas. La vortaro 
bezona estas limigita.
Kiu ne konas Ia mondfaman ludon «Monopoly»‘l (Se iu jam tradukis la

■.••.•s'.- A :

regularon, bonvolu sendi ĝin al mi; dankon!) Gi koncernas la akiron 
de terenoj, firmaoj, st acidi omoj, domoj kaj hoteloj en iu urbo. Surjrri- 
zoj povas okazi dank’al du specoj de hazardokartoj. Samspeca ludilo 
«Antimon opoly»konsistas en luktado kontraŭ transnaciaj entrepre- 
noj, kiuj volas unuiĝi por formi monopolon.

En ambaŭ ludoj oni devas koitipiete ruinigi la aliaj n partoprenan? 
tojn.
En la ludo «Destino» la celo estai|Ŝngi pensiiĝon kun la plej granda 
sumo. Unue oni devas elekti, WpW irds al universitato por pliposta 
alta salajro aŭ komenci tuj labp^kpprimalpli alta salajro. Poste ĉiuj 
devas geedziĝi, ekhavi kelkajn infanojn. aĉeti asekurojn kaj akciojn, 
per kiuj oni povas finance spekuli.Oni ankaŭ povas elekti la specon de 
pensio. Tiu ĉi ludo konsistigas spegulon de individualisma, materia- 
lisma, kaj kapitalisma mondkoncepto. Tamen oni povas per ĝi tre 
amuziĝi, distriĝi kaj komprenebleffi; komuniki.

Tamen, ludoj kiuj baziĝas suri^jOaboro kaj teamospirito ne oftas. 
Pli neŭtrala estas ja ludo pri la «IMikilometroj» en kiu oni disponas 
pri (mal)belpkartbj kiaj: haltu^^f^taniru!, limigo de rapideco-fino de 
la limigo, akcidento-riparado,pneŭmat iko krevita-vicrado, benzinpa- 
neo-benzino. Eblas akiri atutkartojn, kiuj asekuras kontraŭ la malhel- 
pkartoj dum la tuta ludo: vojrajta veturilo, lertulo de la stirilo, nekre- 
vebla, benzincisterno. Oni ankaŭ povas disponi pri “kilometraj kartoj” 
kun distancoj: 25, 50, 75, KKI, Oni ne rajtas posedi pli ol ses
kartojn samtempe. La ludo porĉiukomenciĝas per Ia karto “antaŭen- 
iru!”, kiun la ludanto metas.antulio, kaj poste li eltiras unu novan el 
Ia hazardostako. Je sekvanta vicokpovas aŭ meti malhelpan karton 
antaŭ iun alian, aŭ meti kilomĉb^g antaŭ^in, aŭ en alian stakon (se
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Rimarku la diferencon
Komparu ia bildojn. Skribu tion, kio ne similas en la bildoj A kaj B.
Ekz.: La virino estas malfermanta sian pluvombrelon.

PIPO ĴURNALO AŬTOMOBILO SUBENIRI BRAKHORLOĜO 
SAKETO PORTI SURPORTI ENIRI ĈAPELO BUSHORARO
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oni ne havas interesan karton). Kiam io ludanto metas malhelpaĵon 
antaŭ vin, vi devas reagi per helpa karto aŭ viavice malhelpi iun alian. 
Tio daŭras ĝis ne plu estas kartoj en la amasoj. Tiu kun la plej granda 
nombro da kilometroj venkas. Oni ne povas malhelpi tiun, kiu posedas 
koncernan atutan karton.
Malpli neŭtrala estas la ludo pri la «100 OOO senlaboruloj»! La atutkar- 
toj (eble utopiaj) estas: kvalita laboro por ĉiuj, daŭrigata edukiĝo, 
potenco al la laboristoj, la nova mond-ordo. (Mal)helpaj kartoj tie ĉi 
estas: parta senlaboreco, kompleta senlaboreco, malpliigo de labor- 
tempo, laborakiro, nesufiĉa kvalifikiĝo, aldona kvalifikiĝo, fermado 
de entrepreno, sindikata agado, fpOTOvo de entreprenoj, internacia 
agitado. Oni devas konmenci per fa Tkarto '‘laboro1’. La ludo funkcias 
same kiel la antaŭa, sed kiam oni nepla havas laboron oni povas regisi 
trigi sin en la “Dung-oficejo” kaj la karton sur la dorson. Tiam 
ĉiu karto havas iun subte n-valoron:15 OOO, 20 OOO, 30 OOO, kaj 40 OOO 
fr. Kiam oni komencas la ludon, oni devas eltiri karton de diplomo. 
Tiu kiu studis nur en baza lernejo gajnos nur 15 00 frankojn kaj ne pli; 
tiu el profesia lernejo 15 000 kaj 20 0(X); tiu el liceo 15- 20- kaj 30 (XX); 
kaj el universitato ne estas limol Kompreneble, la altsalaj ruloj estos 
pli atakataj ol la ceteraj!
Alia estas iu ludo, kiun mi vidispri Sud-Afriko: se vi akiras nigran 
disketon vi estos duoble punata, duone pagata kaj vi nur duonrapide 
progresos, ol kunludanto provizita per blanka disketo.
Tiuj ekzemploj montras nur, ke ^|povas inventi novajn regulojn laŭ 
la jam ekzistantaj. Kaj oni povasankaŭ mem krei ludon kaj ludilon. 
Ciu instruanto kapablas krei tiajn pedagogiajn helpilojn. Kaj bni 
povas fari tion pli facile en EspĉBfatb ol en gepatra lingvo. Plue oni 
malpli hezitos pri “lingvaj eraroj”!
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Observado
Rigardu tiun bildon de la naĝejo en feria hotelo. 
Kelkaj homoj tuj faras ion kaj kelkaj homoj ĵus faris ion.

sin vesti eliri el aĉeti ĵeti sin duŝi tranĉi verŝi manĝi 
pilko glaciaĵo fingro akvo trinkaĵo sveni
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fji- Kiel krei? ...

Elektu kampon, en kiu vi pli aŭ malpli kompetentas. Vi devas difini 
kiu(j)n celo(j)n vi volas atingi kun viaj lernantoj. Poste vi difinas tion. 
kio helpos aŭ malhelpas la ludantajn en ilia ludo. Vi devas decidi, kiel 

■ vi prezentos tiun ludon al viaj lernantojKion ili devos fari aŭ bezonos 
B por komenci^ kaj kiam la ludo finiĝos. En ia komenco skribu klare nur 

kelkajn regulojn, kiuj formos la skeleton de la ludo.
En la jam malnova «Ludo de la ansero» oni startas, progresas, kaj 

atingas finon helpe de Jetkubetoj .La sekvenda “vojo” estas dividita en 
kvadretoj kiuj estas neŭtralaj, helpaj, aŭ malhelpaj. Via ludo ankaŭ 
povas koncerni unu, kelkajn, aŭ ĉiujn partoprenantojn, kaj devas esti 
laŭtlegata. Oni eĉ povas lasi al iu lernanto-ludanto la decidon antaŭe- 
niri aŭ ne. Ankaŭ tion, kiom da mono aŭ da rajtoj li povas ekhavi 
komence. Kompreneble, estas konsilinde en la komenco ludi ĝin nur 
tutsole, kun kolego aŭ amiko kaj nur poste, se ĉio funkcias senerare, 
ludigi ĝin de via grupo de lernantoj. Povas ankaŭ okazi ke via ludo, 
kvankam bona, daŭras tro (mallonge por la tempo, kiun vi disponas 
aŭ devas plenigi. Antaŭvidu ankaŭ kjon viaj lernantoj “lingve” bezo-

!l| nos. ' 'BBB SIIIBII
Do, mi insistas pri via preparadoj, ĉar poste vi ne povos plu heziti. 

Kiam miaj propraj lernantoj krokodilas, ili devas ion pagi aŭ malan- 
taŭeniri en la ludo, sed ili ĉiam povas skribi, kion ili bezonas lingve kaj 
montri tion al mi por traduko.

Psikologie la rezultoj estas ofte surprizaj. El mia sperto kiel ins- 
truisto pri lingvoj mi konstatis, ke lernantoj kun malgranda vortaro 
povas pli bone ludi, ol aliaj kiuj lingve estas pli fortaj. La hazardo estas 
grava; ĝi povas kuraĝigi la plej malfortajn fidi ke ankaŭ ili kapablas 
venki. Pli da memfido povas kreski el tiu aktivaĵo. La ludo povas esti 
trifoje reludita. Unue, por rekoni la vojon kaj vidi, kiel fari. Due, por 
serioze ludi. Kaj trie por efike agi. Samtempe oni akiras scion, selpo- 
von kaj farscion, kiuj necesas al lingvokurso.
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LERNEJAJ KOOPERATIVOJ

Gvidanto: GaMella Osz

Lai antaŭhistorio

Antaŭ kelkaj monatoj aperis en la oficiala revuo de nia kultura minis- 
terio dekreto pri la lernejaj kooperativoj, kiu fiksas kaj spegulas la 
evoluon de la koncerna eduka formo,donante helpon per tiu gesto al 
pedagogoj, kiuj jam de jaroj laboraskelkfoje alfrontante kon- 
traŭajn opiniojn — por kooperativoj , por efika memregado de la ler- 
nantoj. J-

Jam komence de la jarcento, lai||ranaaj ekzemploj, fendiĝis koope- 
rativoj en nia lando (unuopaj ekzistis jam de 1875). Post
1945, paralele kun aliaj kooperativoj, ankaŭ en la lernejoj vigliĝis la 
kooperativa movado. Bedaŭrinde kelkaj jaroj komencis regi opi- 
nioj, laŭ kiuj la kooperativa laboro malhelpas la lernadon kaj aliajn 
celojn de la pionira movado. h troigoj de la centra estraro
malebligis demokratiajn feriojn de la memregado. La 1957-a jaro 
alportis ŝanĝon: sur diversaj tereidjjide la vivo denove estis serĉataj 
konvenaj demokratiaj formoj; laf karime ntoj atingis ankaŭ Ia lerne- 
jajn pordojn. Unu post la alia feOis lernejaj kooperativoj, pni- 
vante, ke la ideo neniam tute el la pensoj de edukistoj. Mai-
grafi tio, ne temis pri senmalhelptf^oluo, ĉar en multaj lokoj tamen 
venkis la opinio, ke kooperativamalbone efikas sur la lernejan 
edukadon. Unuflanke, oni tin^iiiOŭicm regadon de lernantoj, ali- 
flanke persistis la malnova lernejaideo, laŭ kiu praktika scio estas mal- 
pli valora ol scio teoria. En lokaj estroj ofte malhelpis la
funkciadon de lernejaj kooperativoj,Surne en aliaj lokoj el la inicia- 
tivo de entuziasmaj pedagogoj movado, pruvante sian valo-
ron kaj eduke kaj ekonomie. S
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La nuntempo

Nature, ni tre simpligus la problemon asertante, ke la vojo antaŭ koo- 
perativoj jam ĉie estas glata. Kvankam kontraŭaj opinioj malpliiĝis, 
ekestis novaj malhelpoj: la instruistoj havas tiom da laboro (sekve de 
senĉesaj instruadaj reformoj, oftaj ŝanĝoj de lernolibroj, instrumate- 
rialoj, pedagogiaj konceptoj), ke ofte jam ne restas al ili energio por 
organiza laboro. La organizado de kooperativa laboro, ĉefe komence, 
estas tre tempopostula laboro, eĉ se helpas la loka kooperativo, la 
kolegoj kaj la gepatroj.

Dum jaroj la movadon pli grandmezure helpis “plenkreskulaj" koo- 
pe rati voj ol la gvidantoj de la pedagogia laboro. Tion ni povas diri ne 
nur pri kooperativoj kiel ekonomiaj unuoj, sed eĉ la edukan signifon 
de tia laboro pli bone vidis la ekonomiaj fakuloj ol la pedagogiaj gvi- 
dantoj. (Mi ne povas aŭ volas aserti, ke la nun ekzistantaj kooperata 
voj fondiĝis plie el ekonomia aŭ el eduka celo. La celoj interkroĉiĝas, 
sendepende de la fakto, ĉu pedagogo aŭ loka kooperativo instigis la 
fondon.)
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F I kolekti Ia kvantajn pretendojn;
2; mendi la varojn, eble elekti lau kvalito, zorgi pri transporto;

( 3. zorgi pri higiena kaj kultura vendadoj;
4. ellerni, kiel okupiĝi pri aĉetantoj, kiel kalkuli, manipuli monon;

7 5. post la fino de la taga laboro fari resumon;
6, gardi la profiton, zorgi pri ĝia uzado;
7, decidi pri la divido de la laboro, pri la tempo de opaj komisioj.

Estas aserteble, ke tia agado estas pure komerca, do unuflanka. Gia 
■ signifo tamen ne malgrandas: ekzemple, spertoj montris, ke anoj de 

tiaj kooperativoj relative multnombre elektis komercajn fakojn post la 
lerneja studado.
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“El niaj lernantoj nur 40% loĝas en nia vilaĝo. Por la infanoj, kiuj 
alveturadas el aliaj lokoj aŭ vivas en kolegio, tre grava estas nia koope- 
rativa bufedo." (El resumo de kooperativo en vilaĝo Polgar.)
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En kelkaj lernejoj oni ceramikas, kiu estas tre populara kaj utila 
okupiĝo en la estetika edukado. Ĝi ebligas laŭgradan evoluon, ĉar jam 

t..............

la etuloj povas fari simplajn objektojn, kiuj donas la ĝojon de kreado.

Kooperativo kaj Esperanto

Por esperantistaj pedagogoj ne estas indiferente, ke la hungara koope- 
rativa centro antaŭ jaro anoncis jenan devizon: “Al ĉiu lernejo — koo- 
perativon, al ĉiu kooperativo Ig^eianton!’’

Tiu devizo ne estas nur utopia revo, la Esperanta kaj la kooperativa 
movadoj jam de jaroj havas kontaktojn. Esperanto jam servas kiel 
intemacia komunikilo inter diverslandaj kooperativoj. Ankaŭ por la 
lernejaj kooperativoj estas grava korespondadi kun infanoj el
aliaj landoj.

Tia aktivado estas jam klare ne ekonomia faro, kaj grava
paŝo al tiu situacio, kiam la kooperativa vivo estos ne nur parto de la 
lerneja laboro, sed bazo de la vivo, kiel celas la Freinet-
movado. ■

Eduka valoro de kooperativoj

“Ma lerneja kooperativo agadik^^l^ub la egido de la pionira taĉ- 
mento. La pionirgvidantoj proponi, ke la anoj elektu la
funkciulojn ne nur el inter eminentajlcrnantoj, sed ili donu responde- 
cajn laborojn ankaŭ al tiuj, k^^^^en la lemejo malaltajn klasifi- 
kojn. Multaj lernantoj travivikjff^^n sukcesojn, en la kooperativa 
vivo, kaj pere de memstara, laboro evoluis ilia karaktero. ”
(Gydrgy Szabo el Bicske) <

kelkaj flankoj de la temaro,
• • *••?:!: ::*<»» '•,g. j

;||j|g||tt<)perativa centro disponigis al 
interesiĝantoj kiuj, kom- is*/,'? ’ , • . ‘

^^^^hvajoj de similaj movadoj en
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Societo de Aŭstraj Esperanto-Instruistoj (Aŭstra sekcio de ILEI)
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Ni povas raporti pri bonaj rezultoj de nia agado! En la jaro 1984 ni 
eldonis la germanan version de la zagreba lernolibro (Enkonduko en la 
InternacianLingvon). Tiu libro estis la bazo de vico da internaciaj kur- 
soj. La unua okazis en la sama jaro. La urma parto de semajnfina 
kurso okazis en Zagrebo. Partoprenis aŭstraj, hungaraj, kaj jugoslavaj 
gelernantoj. La dua parto okazis en la Komerca Akademio Judenburg. 
La aŭstraj partoprenintoj estis studentoj kaj profesoro Herbert 
MAyer de la nomita lernejo.

En majo 1985 kroata kolegino Juditha Rey Hudecek gvidis en la 
imnazio Carnerien Graz enkondukan kurson. Baldaŭ poste profe- 

soro Karl Hirmann veturis kun la kursanoj — gelernantoj el tri gim- 
nazioj — al Rijeka, kie profesoro Z. TlŜLJAR kaj profesoro Hirmann 
gvidis la intemacian kurson. Kompreneble la tritaga aranĝo havis 
ankaŭ amuzan kaj turistan programon. Dek el la aŭstraj partoprenin- 
toj revenis al Graz kun la diplomo A.

Pro la granda sukceso de la kursoj ekestis kaj intensiĝis kontaktoj de 
la IKS Zagrebo kun la Pedagogia Instituto eti Graz, kun la celo aranĝi 
similan kurson ankaŭ por instruistoj. La direktoro de la Pedagogia Ihs- 
tituto Dr. Karl Haas plene apogis la projekton, kaj en februaro 1986 
estis anoncita seminario sub la titolo “Proiekt zur padagogischen Tat- 
sachenforschung Esperanto

23 gekolegoj anoncis sian partoprenon, sed por kelkaj ne eblis for- 
permeso de siaj lernejoj. La seminarion estris la profesoroj Tiŝljar 
kaj Hirmann. Sonbendoj, videoaparato kaj komputero estis uzataj. 
Pri la evoluo de la seminario profesoro Hirmann sendis ampleksan 
raporton al la mstru-ministerio en Vieno. El tiu raporto la sekvanta 
informo pri la seminario:

li



J.

•:r’
&

'fi-

La Seminario

La 21 -an de aprilo la aŭstraj partoprenantoj kunvenis en la Pedagogia 
Instituto por tuttaga enkonduka kurso. Oni lernis la du unuajn lecio- 
nojn de nia internacia lernolibro.

La 23-an de majo estis posttagmeza kurso por ripeti la lecionojn 1 
kaj 2 kaj komenci la lecionon 3. La 24-an ĝis la 25-an de majo okazis la 
unua parto de la Internacia Seminario en kastelo St. Martin apud 
Oraz, kie ĉiuj ankaŭ loĝis. La studado okazis en du grupoj (laŭ jam 
akirita lingvoscio). Kursestroj estis la profesoroj Hi rman N kaj 
TlŜLJAR. La seminarianoj venis ĝis la leciono 6. Pro Ia instruiteco de Ia 
kursanoj ĉiuj akiris rimarkindan (paivan kaj ankaŭ aktivan) lingvo- 
scion. Oni jam konversaciis en Esperanto dum la unua tagmanĝo. 
Kompreneble ankoraŭ mankis la rutino.

La 13-an de junio la aŭstraj instruistoj kunvenis posttagmeze en la 
pedagogia instituto por ripetado.

La dua parto de la Seminario okazis en Zagreboj de14-a ĝis 15-a de 
junio. Pro bona sinpreparo ambaŭ grupoj venis en la studado ĝis la 
leciono 9. La konversacio okazis nur en Esperanto. Tri kroataj kaj ses 
aŭstraj kolegoj akiris la diplomon A.

La bilanco de la Seminario

La partoprenintoj de la seminario respondis demandilon de la semina- 
ria estraro. El Ia demandiloj montriĝis, ke.

ĉiu jam bone scias du fremdlingvojn;
-- Esperanto havas la gradon 1.6 en la kvinŝtupa skalo de malfacileco;
- dum 30 horoj (sumo de la kurs-horoj dum la seminarioj) ne restas 
sufiĉe da tempo por ekzercado;
~~ facile komprenebla kaj lernebla estas la gramatiko de Esperanto;
- la uzita metodo (Zagreba Metodo) ricevis la kvalifikon 1.7 (“bona’5) 
en la kvinŝtupa skalo.

En Graz kaj en Zagrebo estisi kompreneble, ankaŭ amuza kaj 
turista programoj, sed raporto pri tio estas aparta afero.

Josef Wesian

4
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damentitan grandiozan verkon: «Historio de Transilvanio» (3 
volumoj, eldonajo de Hungara Scienca Akademio, Budapeŝto 
1986). Modela verko pri la vera historio de unu el Ia plej ŝtormaj 
teritorioj de Eŭropo.

Profesoro Christer O« Kiselman petis la redaktiston komuniki ia 
sekvan tekston:
“La artikolo de Christer Kiselman en numero 1, paĝoj 11-19, estas 
provizora malneto de publikigota teksto, kiu hazarde kaj malfeliĉe 
atingis la redakcion. Ĝi estis publikigita sen scio de Kiselman, kiu 
eĉ ne havis okazon legi la presprovaĵon. ”

Al nia alvoko helpi nepagjpdvajn gekolegojn, alvenis la unua 
reago: la Brazila Sekcio de',IlJl^j>agis unujaran kotizon por unu 
Hungaro aŭ Polo. Laŭ nia teado, la donacon ricevos iu Pola 
kolego. Ĉi-loke ni esprimas nian dankon al la Brazila Sekcio, kaj 
ni atendas la samon de la aliaj.

Antaŭ 140 jaroj, la 10-an de aprilo 1847 naskiĝis en la Hungara 
urbeto Mako la mondfamajurnalisto, fondinto de la tutmonde 
konata premio, Pulitzer Joszef.'Tiuj Pulitzer-premioj estis alju- 
ĝitaj la unuan fojon en la jam |917do antaŭ 70 jaroj. Ĉi-okaze 
la datrevenoj estis solene festataj en lia naskiĝurbo.

La 25-an de aprilo en la Kbnfetehca Salono de la Filozofia Fakul- 
tato de Universitato ELTE<Budapeŝto, okazis solena kunveno de 
la Espe ranto-diplom itoj, okŝ^e de la 20-jara funkciado de tiu 
fako. La fako “Esperanto, linguo kaj literaturo” ekfunkciis en tiu 
universitato en septembro 1966 (lernojaro 66/67). Dum dudek 
jaroj diplomiĝis 98 personoj, el inter ili 11 eksterlandanoj: 2 el 
Jugoslavio, 2 el Pollando, 2 ^©ehoslovakio, po unu el Alĝerio, 
Bulgario, Danlando, Japanio,amio kaj unu Italo, loĝanta en 
Hungario. M
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La internacia scienca simpozio “Esperanto KMLjara” organizigas J 
far la samnoma austria laborkomitato en kunlaboro kun la Ling- j 
vistika Instituto de la Universitato de Vieno, la Wiener Sprachge- j 
settschaft kaj la Internacia Espe ranto-Muzeo en Vieno (Aŭstria j 
Nacia Biblioteko). Ĝi okazos en la Universitato de Vieno. Parolos j 
internacia selekto de scienculoj, de diversaj sciencobranĉoj, pri la j 
fenomeno Esperanto: ĝiaj lingvistikaj, historiaj, pedagogiaj, | 
informadikaj, literaturaj k.a. aspektoj. Diskutlingvoj estos Espe- j 
ranto kaj la germana. Antaŭvidita aliĝkotizo: 500 aŭstraj ŝilingoj | 
(studentoj 200 AS). Se vi volas partopreni aŭ ricevi pluajn infor- j 
mojn, bv. skribi al la Aŭstria Laborkomitato “Esperanto 100- | 
j ara”, Postfach 92, A-1183 Wien, Aŭstrio. Poŝtĝirkonto n-ro 
725966Ĉ?. :
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Kadrotemo de la konferenco: “La scienca esploro de Esperanto el 
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pedagogia, didaktika, kaj lingvopolitika vidpunktoj’’.
ii n ntf ........ j, i1 ■■■  tfi■ <w?iJ11sftjvfiMM,iiU. u .. ....................

La programo konsistos el:
science pedagogiaj, didaktikaj, metodikaj prelegoj kaj seminarioj; 
organizaj diskutoj, diversgradaj kursoj kaj eventualaj ekzamenoj; 
kulturprogrameroj kaj unu tuttaga ekskurso.
Dum la Konferenco okazos eksozicio de lernolibroj, infanlitera- 

turo kaj metodika/pedagogia f^U&ituro. Krome: ekspozicio de 
infandesegnaĵoj pri ia temo “Esperanto 100-jara”. Okazos ankaŭ 
Internacia Lerneja Semajno por C diversnaciaj lernantoj 12 ĝis 
•Cl I, A * I ■ M ■MIHI ............. TI > M J < < J MI • . 'i . s > j’ ’ ĵ-s >’ s; . . s • s •. "
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Surbaze de tio ĉiu aliĝinto ricevos oficialan invitleteron liberigantan de 
la deviga monŝanĝo.

La kotizo enhavas la loĝadon, la manĝadon kaj la konferencajn koti- 
zojn. La dulitaj ĉambroj estas en universitata novkonstruita studenta 
domo. Loĝejoj, manĝejo kaj kunvenejoj estas tre proksimaj unu de la 
alia. LKK antaŭvidas buse translokigi konferencanojn al Varsovio tuj 
post la Konferenco.

Organizantoj ne garantias por lastmomenta loj loĝadon en la sama 
loko. Oni petas ĉiujn frue aliĝi por ebligi al LKK ĝustatempan send- 
adon de oficialaj invitleteroj al ĉiuj interesintoj.

La konferencurbo Lodzo, fondita kiel urbo en la 15-a jarcento, 
rapide disvolviĝis post la jaro 1820. Nun ĝi estas la dua, laŭ nombro de 
loĝantaro, urbo de la lando. La ĉe n tro de la urbo enhavas multe da 
secesiaj kaj eklektikaj domoj kajapalaĉoj. Lodzo — urbo de Artur 
Rubinstein, Julian Tuwim, Wladyslaw Reymont, Kazimierz Bein 
(Kabe), Stanislaw Karolczyk estas grava centro de industrio, kaj 
samtempe de supera instruado (ĉi tie estas interalie la fama altlernejo 
pri filmarto) kaj kulturo (la plej bona operejo en la lando). Ĉi tie estas 
la mondfamaj: Muzeo de Moderna Arto, Muzeo de Ŝtofarto. La 
Esperanto-movado estas vigla kaj havas 80-jaran tradicion.

ALVOKO: Ideoj, sugestoj, proponoj pri diskutindaj programeroj 
estas ankoraŭ bonvenaj ĉe la konstanta konferenca sekretario (Marin 
Baĉev, P.KJI054, BO-1000 Sofio) kun kopio al la prezidanto de LKK 
(Tadeusz Ejsmont, ul. B. Bartoka l m 49, PL-92-547 Lodz).

Dua informilo, kiu estos sendita al la aliĝintoj, enhavos pli detalajn 
informojn koncerne al la Konferenco.
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^Libroj, presaĵoj, papero

Uan k kostoj
Afranko, telefono
{fararo

luspezoj
Membrokotizoj

NLG 115 (kurzo 86-12-30)
Mento
Monfo re nco 
Ŝanĝiĝo de valutokurzo 
diversaĵoj

.S;

Saldo je 1986-12-31
j|n kaso
En banko; SE-banko

Handels
Enpoŝtĝiro
En bonhava konto
En UEA-konto ilek-a (f 2 827,92) 

laŭ kurzo 1986-12-30

282,90
84 946,50

7 110,20
5 276,74

689,50

1 425,73

22 632,95
355,35

8 944,09
1 588,90

183,29
2 364,42

20009,07
4789,61

69,—
9 250,35
1 974,80

*> « ......

628,95
79 035,21

< 7 706,20
2 556,22
1 042,89

8 738,27

99 731,57
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kapitato
86-12-31

1 298,70
1 107,85

531,90
3 048,60

*

j kronoj 
o 1986-1

Entute, favore al ILEI (1986-12-31):

7

>

Komentoj pri la ekonomia raporto 1986

Kompare kun la raporto 1985 mi povas konstati:

&

u- Ni faris malgrandan malprofiton. Kial? La kostoj de IPR kreskis. Ni 
eble en la estonteco devas malgrandigi la nombron de paĝoj. Tio 
influas la kostojn de kompostado, presado kaj afranko. En Svedio oni 
malgrandigis la rentuman procenton en 1986; pro tio niaj enspezoj 
iomete malkreskis. La gajno de la konferenco ankoraŭ ne estas regu- 
lata. Tiun espereblan enspezon ni ricevos en 1987.re

A
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- Dank’al ŝanĝiĝoj de la valutokurzoj ni iomete profitis. Nia kapitalo 
en Svislando kreskas malrapide, sed kompare kun la sveda krono la 
svisa franko plivalorigis. Kion fari kun la svisa kapitalo? Ĉu ni konser- 
vos ĝin dum kelkaj jaroj aŭ ĉu ni vivigos ĝin? Nia konto ĉe UEA ankaŭ 
kreskis dank’al valuto-kurzoŝanĝiĝo, sed tiu konto ne donas renton.
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Ni ofte konstatas, ke lernintoj interesiĝas pri praktikaj uzeblecoj de 
Esperanto. Ili ja lernis la lingvon pbffipvi uzi ĝin. MONATO, interna- 
cia magazino sendependa, estas unueltiuj praktikaj eblecoj: magazino 
ne pri Esperanto, sed en Esperanto pri la aktualaj problemoj de la 
mondo, kiel politiko, kulturo, sporto, sciencoj ktp.
MONATO aperas monate (kompreneble!) kaj enhavas 32 paĝojn A4 
(la duoblo de IPR j
Se vi ne jam konas ĝin, petu informmaterialon kaj provekzempleron de 
la eldonejo: Flandra Esperanto-Ligo, Frankrijklei 140, B-2000 Antwerpen 
(Belgio). ■ ■
Se vi ne jam estas abonan to, kaj abonos MONA TOn ĝis la fino de 
septembro, vi ricevos senpagan trimonatan abonon!

1 '--J ' sfe : •
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Dy,.<Ĵ^tyfe,§^E^PA^BLYi - Keves szoval Eszperantoul Budapest, 
Tank6nyvkiad6,1987. 168 paĝoj.

Okaze de la Jubilea Jaro estis eldonita por hungarojnova lernolibro 
en konsiderinda eldonkvanto (11 500!)en la populara serio “Keves 
szoval...” (“Per malmulte da vortoj../’), kiu estas destinita unuavice 
por memstaraj lernantoj, celantaj mezan lingvokononIa libro ansta- 
taŭas la porh ungaraj n lernilojn de Ba6HY, Erin® kaj Horvath (aŭ 
elĉerpitajn, aŭ malmoderniĝintajn) je malalta prezo. Ĝin akompanos 
baldaŭ eldonota kasedo. Solvojn de iuj ekzercoj eblas sendi por 
korekto al la Esperanta Scienca Studrondo de la Universitato ELTE.

La tri unuoj de la Enkonduka Parto temas pri la baza gramatiko kaj 
leksiko; ĝi celas komencantojn kaj estas allasebla de progresintoj. (La 
libro pleje utilas eble por tiuj, kiuj volas elnebŭligi ŝiajn iamajn sciojn; 
tiaj, bedaŭrinde, multas en Hungario.) La sekvantaj dek lecionoj uti- 
las kaj per siaj ĉiutagaj, tamen ne enuigaj temoj, kaj per sia logika 
konstruo. La libro proksimas “programitajn lernilojn” per la ĉieaj 
signoj kaj avertoj, kiuj atentigas la lernantojn, kion postulas de ili la 
ekzerco. Ili povas kontroli sian progreson per la testoj de la enkon- 
duka parto. Szerdahelvi konas Ia utilon de parkeraj tekstoj, tial eĉ 
sufiksojn kaj prefiksojn klarigas fimetoj kiel:

Fihomo, se estas <
morala difekti 
HomAĈO, se ŝokas 
malplaĉa aspekti

La klarigoj estas en la hungara, tamen kelkaj tekstoj kaj eroj estus 
uzeblaj por alilingvanoj. La libreto rekomendeblas por ajnlandaj ins- < 
truistoj ankaŭ pro ĝia metodiko. Gia plej granda merito estas tamen, j 
ke fine ekzistas lernolibro por hungaroj, kiun mi kuraĝus propagandi 
per la slogano ■'Simpatian lingvon — per simpatia lernolibro!

■M
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Ilie Plansprache Esperanto und ihr Propadeutischer Wert”
La artikolo “La planlingvo Esperanto kaj ĝia propedeŭtika valoro” 

jam aperis en la pedagogia revuo "Die oste rre ichische hohere Schule" 
(jan./feb. 1986); nun ĝi presiĝis ankaŭ en la gazeto “Lhe allgemeinbil- 
dende hohere Schule" (dee. 1986), kiun redaktas Dr. Wolf Peschl 
(Lackierergasse 7, A-1090 Wien).

La aŭtoro enkonduke skizas, kiajn ecojn devas havi intemacia 
lingvo: esprimivon, neŭtralecon, facilecon. Poste li mallonge prezentas 
Esperanton. Li konstatas, ke ia ajn instrumodelo devas plenumi tri 
propedeŭtikajn kondiĉojn: tiujn de simpleco (foresto de neesencaj 
krominformo)), reguleco (oftaj esceptaj ja malrapidigas la lernadon), 
manifesteco (lernendajoj devas facile disiĝi je unuoj). Naciaj lingvoj 
kontraŭas tiujn kondiĉojn, dum al Esperanto ili bone aplikeblas. Por 
tion pruvi, la aŭtoro fine raportas pri kelkaj lernejaj eksperimentoj, 
kiuj elmontris, ke anticipa Esperanto-lernado favoras la alproprigon 
de novaj lingvoj.

«Opus Nigrumo
Tiel — latine — nomiĝas la de la Esperanto-fako de la

Universitato ELTE. La titolo aludaj alĥemian procezon, kiu simbole 
signifas ankaŭ la volon de la spirito liberiĝi de misaj antaŭjuĝoj. 
Publikigante eseojn, poemojn, n^fe^jffl parte hungare, parte Espe- 
rante, ĝi intencas montri — ne nur al esperantista publiko — kiel nia 
lingvo kunligas kulturojn. La unua numero enhavas, krom primovada 
eseo de Humphrey Tonkin (hungare) literaturan studon pri la hungara 
poeto Attila Jozsef, tradukon de ĉeĥaj, polaj, hungaraj, boliviaj 
poemoj, ktp.

I t Z .. • I .•••".•• .V •
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La redakcio, kies adreso samas kun tiu de IPR, atendas 
ankaŭ viajn kontribuaĵojn, tradukitajn aŭ originalajn.
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ALVOKOJ

Germain Pirlot, Kemmelbergstraat 5/b.3, B-8400 Oostende, Bel- 
gio, kompila das informojn pri la leĝa situacio de Esperanto en la lerne- 
joj (elementaj, mezgradaj, superaj) kaj ĉefe pri ĝia oficiala instruado 
en universitatoj kaj superaj institutoj.

Se vi: povas helpi iamaniere, kontaktu lin kaj/aŭ instigu kursgvi- 
dant(in)ojn de oficialaj Esperanto-kursoj je supera instruado, por ke 
ili informu S-ron Pirlot.

Tiu alvoko ĉiam validas. Antaŭdankon pro via kunlaborado.

Aleksandro S. Melnikov (SU-344007, Rostov-Don 7, p.k. 393, 
U SS R) laboras pri d i se rt aci o “I n terii hĝviŝtik aj k o nce pto j e kde 1945”, 
serĉas aj n aj n m ate ri alo j n (1 ibrojri,arii k ol (a r )o j n, perioda} ojn, bi bli o - 
grafiaĵojn, informojn ktp.) pri la konceptoj rilate al la esenco, 
objekto, metodo ks de jhteriingvistikoVĝiaj ligoj kuri aliaj lingvistikaj 
kaj sociaj sciencoj; nuntempaj konceptoj pri la struktura tipo de IL, 
ĝiaj karakteroj (principe traktendas ĉiuj lingvoprojektoj ekde 1945); 
nacia lingvo kiel la monda; universala-tutmonda-helpa (plan)lingvo. 
Rekompenco laŭ interkonsento.

E D w A R D S Y MOE N s,Putse steen weĝ 131 /2, B -2180 K a1 m thon t, kom - 
piladas i n formo j n pri u n i ve rs i tataj aŭ ait Ie rne j aj tezoj, disertacioj aŭ 
diplomverkoj rilate al Esperanto, interlingvistiko, la internacia lingvo- 
problemaro k.s.

Bezonataj informoj; nomo kaj adreso de la verkinto, titolo de la 
verko, Universitato aŭ Altlernejo en kiu la diplomo estas akirita, 
eventuale la fonto de la informo (revuo, rekta informo ktp.).



ESTRARO DE LA LIGO

Prezidanto : Szerdahelyi Istvan, Univ. ELTE/BTK, H-1364 Budapest, Pf. 107 
Vicprezidanto : Symoens Edward, Putsesteenweg 131/A, B-2180 Heide (Kalmthout) 
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Hi Ilujo
C Inujo
I tanujo
I limujo
I uiiii ujo
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li ungarujo:
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li Ninjo
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Stefanie Tucker, Lilienthalstr. 3, D-6900 Augsburg
K. Koliopoulos, Plateia Pagratiou 5, Strato Pyrou 28, GR-11635 Ateno 
Manuel Lopez Hernandez Mata, 21,2° izq. 41.002 Sevilla
Marta Kovacs, Ady E. u. 23-25/C, H-1221 Budapest
Josef Murĵan, P.K. 1289, IL-61012 Tel Aviv 
Catina Dazzini, C.P. 22,1-54100 Massa 
c/o Yukika Isobe, J.E.I., Waseda-mati 12-3, Sinzyuku-ku, Tokyo 
Sonja Tavĉar, Liminijanska 6, YU-66320 Porotoroz
D. Luesken-Burger, Renderklippenweg 5, NL-8162 NC Epe 
John C. Birmingham Jr, 5201 Patterson Ave, Richmond
VA 23226, USA

: Rolf Anda, N-4343 Orre
: Irena Szanzer, Lewartowskiego 9 m. 17,PL-00 185Warszawa
: Alexander Kasesa, Calg° Duque Lafoes 26,2°., 

P-1900Lisboa
: Marina Michelotti, Contrada del Collegio 51,1-43031 San Marino

: Axel von Blottnitz, Marcolaan 8,1700 Florida Glen
: So Gil Su-Sodemun, P.K. 59, Seulo

Bertil Andreasson, Sddra Rorum pl. 455, S-2421 Horby
Edgar Jobin, F.W. Dubois 11, CH-2400 Le Locle
J.E. Bachrich, Apartado 3833, Caracas 1010 A
Le Phuo’ng Nam, To ThongTin Xuat Ban, Phong Khoa Hoe, 
Dai Hoe Can Tho’, Hau Giang



LABORKOMISIONOJ

Statistiko

Didaktikaj 
lud(il)oj

UNESKO

FIMEM

ICEM
UEA

SAT
EC
EEC
IEI

IKS
KCE
KSM

: Pirlot Gerrtiain, Kemmelbergstraat 5, b. 3, B-8400 Oostende
: Sossois Georges, rue de la Consolation 2, B-6400 Couvin

KUNLABORANTAJ INSTITUCIOJ
/

: (Rilatoj de reciproka informado, Kategorio C)
: 7 Place Foi tenoy, F-75007 Paris.

Reprezentintoj de ILEI:
Fairbank James, 6 Avenue Th. Rousseau, F-75016 Paris
Francois Lo Jacomo, 14 rue de la Pompe, F-75016 Paris

: Federajon Internationale de Mouvements d Ecole Moderne,
35 Avenue Jottrand, B-1030 Bruxelles

: Institut Copperatif de 1’Ecole Moderne, Le Pallet, F-44330 Vallet
: Universala Esperanto-Asocio, Nieuwe Binnenweg 176, NL-3015

BJ Rotterdam
: Sennacieca Asocio Tutmonda, 67 Avenue Gambetta, F-75020 Paris
: Esperanto Centro, Pf. 1450, D-4790 Paderborn
: Eŭropa Esperanto Centro, Schotlandstraat 73, B-1060 Brussel
: Internacia Esperanto-Instituto, Riouvvstraat 172, NL-2585

HW Den Haag
: Internacia Kultura Servo, Pf. 499, YU-41000 Zagreb
: Kultura Centro Esperantista, BP 771, CH-2301 La Chaux-de-Fonds
: Koresponda Servo Mondskala, “Les Hortensias”, 121 bis Boulevard 

Napoleon III, F-06200 Nice

Kontribuaĵoj al IPR
sendendaj en du ekzempleroj, tajpitaj, al la adreso de la Redaktejo (vd. kovrilpaĝon)

Abonado al IPR kaj membriĝo al ILEI: 
(membrokotizo 40 Svedaj Kronoj)

1) poŝtĝirkonto: 682117-7 (Stockholm). «La Internacia Ligo de Esperantistaj Instru-
istoj» (ILEI). Sodra Rorum pl. 455, S-242 00 Hdrby (Svedujo). i

2) poŝtĝirkonto: 3789 64.— ILEI 2814 — UEA, Nieuvve Binnenweg 176, NL-3015 BJ
* 1 "Rotterdam (Nederlando)

I


